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EMPREGO

EDITAL DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO
Com o prazo de vinte dias:

O MM Juiz de Direito, Dra. Fernanda Rosado de Souza - Juíza em Exercício do Cartório
da 38ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com
o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por
este Juízo, que funciona a AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 2555 4º ANDAR SALA 423
- CENTRO - Rio de Janeiro – RJ, tramitam os autos da Ação Adjudicação Compulsória
nº 0050724-49.2013.8.19.0001 movida por Ivana Cassilhas da Silva em face de Nobre
S/A Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários e Outros, objetivando adjudicar o
imóvel Apartamento 106 da Rua Carmela Dutra nº 09 Tijuca/RJ e CITAÇÃO E INTI-
MAÇÃO DA PARTE RÉ, Nobre S/A Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários
CNPJ 33.551.839/0001-77, Espólio de Francisco Leite de Castro Pinto e Virgínia da
Silva Castro Pinto, que se encontram em lugar incerto e não sabido, para com-
parecer pessoalmente à audiência do Art. 277 CPC, designada por este juízo para
o dia 18/11/2014 às 13:30h, podendo, entretanto, fazer-se representar por preposto ou
advogado com poderes para transigir. Não obtida a conciliação, poderá a parte ré, na
própria audiência, oferecer resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos, rol
de testemunhas e, se for o caso, de quesitos, podendo, também, na oportunidade, in-
dicar assistente técnico. Deixando a parte ré de oferecer resposta, reputar-se-ão ver-
dadeiros os fatos elencados na inicial (art. 319 CPC), salvo se o contrário resultar da
prova dos autos, o mesmo ocorrendo se não comparecer à Audiência. E, para que
chegue ao conhecimento dos interessados e não possam, de futuro, alegar ignorância,
expedi o presente edital, que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Rio de Janeiro, aos quinze de setembro de dois mil e quatorze. Eu,
Sueli Aparecida de Carvalho - Chefe pelo Expediente - Matr. 01/27.851, o subscrevo.

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

PORTARIA N° 173, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR RENATA DE PAULA para exercer o Cargo em Comissão de
Assessor IV Controle Legislativo, símbolo DG9, Código Identificador DG9-062,
a partir desta data.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 14 de outubro de 2014
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

PORTARIA N° 174, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR ELSON FRANCISCO DE OLIVEIRA para exercer o Cargo em
Comissão de Assessor IV Controle Legislativo, símbolo DG9, Código Identifi-
cador DG9-063, a partir desta data.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 14 de outubro de 2014
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

REQUERIMENTO DE LICENÇA 
Antonio Ribeiro da Rocha, CPF nº. 334.540.517-20, torna público que
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, através do
processo nº. 14/201.576, a Licença Ambiental para a construção de
acréscimo em prédio existente de galpão com depósito na Av. Brasil
nº 42.078 - Rio de Janeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

LI- SEMAM N 000025 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS torna público a emissão da Licença de Insta-
lação, sendo emitida em 08 de outubro de 2014. Esta licença é válida ate 08 de outubro de
2017, por 03 (três) anos podendo ser alterada em função do cronograma de instalação do
empreendimento ou atividade que autoriza a Prefeitura Municipal de Queimados CNPJ N
39.485.42/0001-02 a realizar a implantação das obras de infraestrutura em redes de
drenagem, pavimentação, redes coletoras de esgoto sanitário e construção de 146 unidades
habitacionais, no Bairro Jardim Eldorado (Eldorado I 106 unidades habitacionais e
Eldorado II 40 unidades habitacionais). Nos seguintes endereços: Rua Projetada
A, B, E e F Rua Dom Miguel, Rua Dom Antonio e Estrada das Piabas.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

AVISO DE LICITAÇÃO

A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos/PMR torna público
a realização da seguinte licitação: Concorrência Pública nº 17/2014 - Objeto:
contratação de empresa especializada para construção da via de ligação do
Bairro Surubi ao Bairro Bulhões, mediante contrato junto a Caixa Econômica
Federal no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2 (Pavi-
mentação e Qualificação de Vias Urbanas) através do Processo Administra-
tivo nº 17.751/2014 Data/Hora: 19/11/2014, às 14h. O edital encontra-se
disponível nesta Superintendência, situada a Rua Augusto Xavier de Lima,
nº 251, Jd. Jalisco, Resende-RJ (Centro Administrativo), no horário de 09:00
às 11:00 e 13:30 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. Demais infor-
mações e quest ionamentos poderão ser enviados para o e-mai l :
edita is.resende@gmail.com ou obtidas através do tel: (0XX24) 3354-4625.

Carlos José da Silva
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

das atividades será imediato e
as todas as vagas são efetivas.

A rede informou ainda que
o salário oferecido é compatí-
vel com a função. As unidades
que estão com oportunidades
abertas são as de Botafogo,
Praça Seca, Nova América,
Centro Tijuca e Caxias. 

Se você se interessou por
uma das chances, é hora de
correr. As inscrições, que vão
até o dia 30 deste mês, devem
ser feitas na Avenida Rio
Branco 50, Centro. Também é
possível enviar o currículo pa-
ra o e-mail curriculo@mega-
matte.com.br.

A rede de lanchonetes Me-
gamatte abriu 150 vagas de
emprego para quem está cur-
sando ou já tem o Ensino Mé-
dio completo. As chances são
para os cargos de operador de
caixa, atendente, suqueiro e
forneiro. A empresa informou
que não é preciso ter experiên-
cia para participar do processo
seletivo, que terá análise de
currículo e entrevista.

Os selecionados vão passar
por treinamentos para apren-
der as atividades relacionadas
ao cargo escolhido. As aulas
terão duração de 15 dias e se-
rão dadas no Centro. O início

Mate a sua sede
de trabalho novo

REDE DE LANCHONETES ESTÁ COM 150 OPORTUNIDADES ABERTAS

BVárias unidades têm chances

DIVULGAÇÃO

A Reserva abriu vagas de
emprego para pessoas a par-
tir de 60 anos de idade para
o quadro extra de funcioná-
rios para o Natal e fim de
ano. Há chances para os au-
xiliares de vendas nas lojas

de roupas que ficam no Rio
Design Barra, Village Mall,
Rio Sul e Plaza Shopping. 

O projeto para a contrata-
ção de idosos, chamado “Tá no
papo”, terá o processo de sele-
ção normal, composto por en-

trevista e checagem de refe-
rência. A jornada de traba-
lho será igual a de outros
funcionários: 36 horas se-
manais. Os interessados de-
vem se inscrever pelo e-mail
vagas@usereseva.com.

Vagas pra vovôs e vovós
A LOJA RESERVA ESTÁ CONTRATANDO PESSOAS A PARTIR DE 60 ANOS




